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NOTAT 

UDTALELSE - INTERESSENTFORUM 2. NOVEMBER 

2022 
 

D. 2. november 2022 blev der afholdt møde i Energinets Interessentforum. På mødet diskute-

rede Interessentforum bl.a. udkast til ny strategi for Energinet, som skal adressere det øgede 

tempo der er behov for på stort set alle Energinets områder, og Energinets udvikling i et land-

skab præget af store risici og usikkerhed. Derudover drøftede Interessentforum arbejdet med 

etablering af brintinfrastruktur i Danmark, samt reformen af Energinets tariffer. 

 

Den usikre og pressede forsyningssituation i Danmark og Europa forud lagde rammen for mø-

det. Interessentforum noterer sig, at situationen for den kommende vinter ser væsentligt 

bedre ud, end hvad man forventede for blot få måneder siden. Det blev dog også klart under-

streget, at dette ikke er ensbetydende med, at krisen er slut. De næste vintre bliver stadigt 

sværere at navigere igennem, men der er en lang række værktøjer man kan gribe til for at 

håndtere udfordringen. 

 

Interessentforum drøftede den aktuelle udfordring med, at gasforbruget i industrien falder 

hurtigt og markant ved omlægning til alternative brændsler, samtidig med at biogasproduktio-

nen fortsat er i stigning, med den konsekvens at kapaciteten i gasinfrastrukturen til at føre bio-

gassen op i transmissionsnettet ikke kan følge med. På mødet præsenterede Energinet sin ind-

sats med at integrere mere biogas i gassystemet, og Interessentforum kvitterede for en god 

dialog ifm. integration af øget biogasproduktion. I den sammenhæng opfordrer Interessentfo-

rum til et fortsat stort fokus på at opretholde tempoet i at tilvejebringe den nødvendige infra-

struktur, herunder at være opmærksom på potentialerne i udnyttelse af overskudsvarme.  

 

Interessentforum opfordrer også i den forbindelse til, at der skelnes klart mellem kortsigtede 

og langsigtede udfordringer, og at Energinet nøje vurderer, hvordan man kan finde fleksible 

løsninger, som reducerer behovet for infrastrukturinvesteringer. 

 

Interessentforum hilser en ny strategi for Energinet velkommen. Strategien er designet til at 

fokusere Energinets indsats til at imødekomme de store udfordringer, der venter. Interessent-

forum udtrykte tilfredshed med ambitionsniveau og fokus i strategien, i en situation med store 

og presserende forandringer og forventninger til den grønne omstilling og en sikker forsyning. 

Dog efterspørger Interessentforum klarere angivelse af, hvordan Energinet konkret planlægger 
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at gennemføre de udpegede initiativer og opgaver. Interessentforum vurderer, at for at Energi-

net kan realisere strategien i tide, kræver det, at de rette rammebetingelser, herunder smidig 

myndighedsbehandling, er til stede, og Interessentforum opfordrer til at Energinet mere tyde-

ligt anviser, hvor der er behov for ændrede rammebetingelser. 

 

En særlig udfordring i det fremtidige energisystem er, hvordan der sikres tilstrækkelig reguler-

bar kapacitet til at balancere elnettet, i takt med at kraftværker i stigende udfases og udkon-

kurreres af vind og sol. Interessentforum efterlyser i den forbindelse et tydeligt fokus på Ener-

ginets ansvar ift. balancering og forsyningssikkerhed i en situation med integration af storskala 

fluktuerende produktion, og at Energinet kommunikerer klart om dette. 

 

Brint får en nøglerolle i fremtidens energisystem, men der udestår fortsat nødvendig regule-

ring omkring infrastrukturen, som er essentiel for udviklingen af sektoren i Danmark, hvilket 

også er fremhævet i markedsdialogen udført i samarbejde med Evida. Det er centralt, at der 

udbygges brintinfrastruktur afstemt med timingen i udbygningen af vedvarende energi, som 

sikrer den størst mulige samfundsøkonomisk gevinst af brintproduktion i Danmark. Interes-

sentforum anbefaler at der hurtigst muligt etableres en regulering for brintinfrastrukturen, 

som beskriver rolle- og ansvarsfordeling mellem Energinet, Evida, Energistyrelsen, Klima-, 

Energi- og Forsyningsministeriet, Sikkerhedsstyrelsen, kommuner og de private aktører.  

 

For at kunne gennemføre de store omvæltninger i energisystemet er det vigtigt, at tarifferne 

afspejler den nye virkelighed og giver de rigtige økonomiske incitamenter til store aktører. 

Energinet arbejder på at udvikle tariffer på en række helt nye områder, bl.a. energiøerne, PtX 

og samplaceringstiltag. Interessentforum ser frem til, at modellen vedr. begrænset netadgang 

for forbrugere bliver godkendt, som første led i en større tarifreform.  

 

 
 


